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اقتصاد مهندسی اقتصاد مهندسی یادگیری ماشینهوش مصنوعیمعماری کامپیوتر

دکترآزادنیادکترآزادنیادکترابوالقاسمی/ دکترتوسلی دکترفدائیدکترصفری

مهندسی اینترنتاستنباط آماریمهندسی نرم افزارطراحی الگوریتممدار منطقی

دکترخامس پناهدکتروهابیدکترخسرویدکتراسدپوردکترنوابی 

طراحی درسطح سیستمطرح خطوط انتقال انرژی

دکترعلیزادهدکترداورپناه

آمارواحتماالت ریاضی مهندسی(1)آنتن مدارهای مخابراتی

دکترابوالقاسمیدکترمحمدطاهریدکترراشدمحصلدکترکمره ای

کالن دادهتجزیه تحلیل سیستم ها1الکترونیک1ماشین های الکتریکی طراحی کامپایلر

دکتردوستیدکترربیعیدکترکالهدوزدکترعابدینی مهندس توسلی

طراحی پست وفشارقویاتوماسیون صنعتی

دکترداورپناهدکترمشیری

پیاده سازی الکترونیکی سیستم های کنترل دیجیتال مدلسازی سیستم های فیزولوژیفیزیک مدرنطراحی براساس ریزپردازنده

دکتر جعفرآبادی آشتیانیدکتریغماییدکتربهرامیعبداالحددکترفاطمی

مقدمه ای برمهندسی پزشکیابزاردقیق 

دکتربدیعیمهندس نیری

مقدمه ای برفیزیک پزشکیمم2فیزیولوژی2فیزیولوژی 2الکترونیک سیستم کنترل خطیسیستم های توزیع شده 

دکترحسین زادهدکترسیفیدکترسیفیدکترافضلی کوشادکترادهمی مهندس شجاعی

حسابگری زیستیپردازش سیگنال دیجیتال میدان وامواجفیبرنوری

دکتراسدپوردکتراخائیدکترفرجی دانادکترفرجی دانا

گرافیک کامپیوتریساختمان 

(219)دکترظروفیجدید
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203 کالس دکترمحمودیمبانی یادگیری الکترونیکی  جدید ساختمان
:یکشنبه
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(کامپیوتر)مدارهای الکتریکی تحلیل وطراحی سیستم هاریاضی مهندسیتجزیه و تحلیل سیستم هاشبکه های کامپیوتری

   دکتروحدت دکترقاسمیطالع ماسولهدکتراخواندکتریزدانی

ساختمان گسستهبرنامه سازی پیشرفتهنظریه زبانها(2)مدارهای الکتریکی 

دکترمحمدیدکترخسرویدکترحجتدکترحمزه

مبانی تجارت الکترونیک1ماشین تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی(1)مدارهای الکتریکی 

دکترهاشمیدکترعابدینیمهندسی پناهی/دکترصنایع پسند دکترنصیری

مبانی فناوری اطالعاتجبرخطی1الکترونیک پایگاه داده3الکترونیک 

دکترمنصوریدکتریزدان پناهدکترسنائیدکترشاکریدکترشعاعی

     مبانی امنیت شبکه هاسیستم های بی درنگ نهفتهساختمان داده2مدارهای الکتریکی 

       دکترصیادحقیقی مدرسی/دکترکارگهیمهندس امیری/دکترفیلی دکترشایگانی

vlsiطراحی سیستم  2تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی

دکتروحدتدکتربخردیان

مبانی کارآفرینیمدیریت کنترل پروژهارزیابی کارآییطراحی سیستم های نهفته مبتنیشبیه سازی شئی گرای

دکترمتولیاندکترمتولیاندکترخونساریدکترشعبانیدکترنوابی

اندازه گیری الکتریکیمخابرات دیجیتالاصول و مبانی مدیریت

دکترشایگانی اکملدکترالفتمهندس رهنمافرد

فیلتر و سنتزمدارنظریه بازیهاالکترومغناطیسسیستم عاملتحلیل سیستم های انرژی

دکتر شیخاییدکترکبریائیدکترنشاطدکترکارگهیمهندس  بخردیان

مکاترونیکاصول سیستم های مخابراتیطراحی کامپیوتری سیستم هاشبکه های کامپیوتری

دکترطالع ماسولهمهندس بهرامگیریدکترارسالیدکترشاه منصوری

مخابرات بی سیمساختمان

(208)دکترصباغیان جدید
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 220الکترونیک صنعتی ساختمان جدید 

:دوشنبه
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اقتصاد مهندسی اقتصاد مهندسی یادگیری ماشینهوش مصنوعی معماری کامپیوتر

دکترآزادنیادکترآزادنیادکترابوالقاسمی/دکترتوسلیدکترفدائیدکترصفری

مهندسی اینترنتاستنباط آماریمهندسی نرم افزارطراحی الگوریتممدار منطقی

دکترخامس پناهدکتروهابیدکترخسرویدکتراسدپوردکترنوابی 

طراحی درسطح سیستمطرح خطوط انتقال انرژی

دکترعلیزادهدکترداورپناه

آمارواحتماالتریاضی مهندسی1آنتن مدارهای مخابراتی

دکترابوالقاسمیدکترمحمدطاهریدکترراشد محصل دکترکمره ای

کالن داده تجزیه تحلیل سیستم ها(1)الکترونیک 1ماشین های الکتریکی طراحی کامپایلر

دکتردوستیدکترربیعیدکترکالهدوزدکترعابدینی مهندس توسلی 

طراحی پست وفشارقویاتوماسیون صنعتی

دکترداورپناهدکترمشیری

پیاده سازی الکترونیکی سیستم های کنترل دیجیتال مدلسازی سیستم های فیزولوژیفیزیک مدرنطراحی براساس ریزپردازنده

دکترجعفرآبادی آشتیانی دکتریغماییدکتربهرامیدکترعبداالحددکترفاطمی

مقدمه ای برمهندسی پزشکیابزاردقیق 

دکتربدیعیمهندس نیری

مقدمه ای برفیزیک پزشکی2الکترونیک سیستم کنترل خطیمبانی رایانش  توزیع شده 

دکترحسین زادهدکترافضلی کوشادکترادهمی مهندس شجاعی

حسابگری زیستی پردازش سیگنال دیجیتال میدان وامواجمیدان وامواجفیبرنوری

دکتراسدپوردکتراخائیدکترفرجی دانادکترفرجی دانادکترفرجی دانا

گرافیک کامپیوتریساختمان 

(219)دکترظروفی 2شماره 
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 دکترمحمودی2 ساختمان شماره 203مبانی یادگیری الکترونیکی 
:سه شنبه
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(کامپیوتر)مدارهای الکتریکی تحلیل وطراحی سیستم هاریاضی مهندسیتجزیه و تحلیل سیستم هاشبکه های کامپیوتری

دکتروحدت دکترقاسمیدکترطالع ماسولهدکتراخواندکتریزدانی

ساختمان گسستهحل تمرینبرنامه نویسی پیشرفتهنظریه زبانها(2)مدارهای الکتریکی 

دکترمحمدیمدارمنطقیدکترخسرویدکترحجتدکترحمزه

مبانی تجارت الکترونیک1ماشین الکتریکی 1تحلیل سیستم های انرژی 1مدارهای الکتریکی 

دکترهاشمیدکترعابدینیمهندسی پناهی/کترصنایع پسند ددکترنصیری

مبانی فناوری اطالعاتجبرخطیالکترونیک اپایگاه داده3الکترونیک 

دکترمنصورییزدان پناهدکترسنائیدکترشاکریدکترشعاعی

    مبانی امنیت شبکهسیستم های بی درنگ نهفتهساختمان داده(2)مدارهای الکتریکی

     دکترصیادحقیقی مدرسی/دکترکارگهیمهندس امیری/دکترفیلی دکترشایگانی اکمل

vlsiطراحی سیستم  2تحلیل سیستم های انرژی 

دکتروحدتدکتربخردیان

مبانی کارآفرینیمدیریت  وکنترل پروژهارزیابی کارآییطراحی سیستم های نهفته مبتنیشبیه سازی شئی گرا

دکترمتولیاندکترمتولیاندکترخونساریدکترشعبانیدکترنوابی

اندازه گیری الکتریکیروش پژوهش وارائهمخابرات دیجیتالاصول و مبانی مدیریت

دکترشایگانی اکملدکترارسالیدکترالفتمهندس رهنمافرد

فیلتر و سنتزمدارنظریه بازیهاالکترومغناطیسسیستم عاملتحلیل سیستم های انرژی

دکتر شیخاییدکترکبریاییدکترنشاطدکترکارگهیمهندس بخردیان

مکاترونیکاصول سیستم های مخابراتیطراحی کامپیوتری سیستم هاشبکه های کامپیوتری

دکترطالع ماسولهمهندس بهرامگیریدکترارسالیدکترشاه منصوری

مخابرات بی سیمساختمان

(208)دکترصباغیان 2برق 

سمینارمخابرات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



220الکترونیک صنعتی 
:چهارشنبه
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زبان تخصصیزبان تخصصیزبان تخصصی

(12-10)خانم فاطمی (12-10 )خانم فاطمی (10-8)خانم فاطمی 

روش پژوهش وارائهروش پژوهش وارائه
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